
Protokół Nr 12/11 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi 

odbytego 11 marca 2011 r. 
w godzinach 1115– 1425 

 
 
W posiedzeniu udział wzięli: 
 
   1. Hanna Zdanowska   - Prezydent Miasta 
   2. Marek Cieślak    - Pierwszy Wiceprezydent Miasta 
   3. Agnieszka Nowak   - Wiceprezydent Miasta 
   4. Paweł Paczkowski   - Wiceprezydent Miasta 
   5. Krzysztof Piątkowski   - Wiceprezydent Miasta 
   6. Krzysztof Mączkowski   - Skarbnik Miasta 
   7. Barbara Mrozowska-Nieradko  - Sekretarz Miasta 
   8. Jacek Turczak    - Dyrektor Biura Prawnego 
   9. Elżbieta Twardowska   - Dyrektor Biura Kontroli i Skarg 
 10. Michał Chmielewski   - p.o. z-cy Dyrektora Biura Prezydenta 
 11. Katarzyna Korowczyk   - p.o. Dyrektora Wydziału Organizacyjnego 
        
    
Ponadto w posiedzeniu wzięły udział inne osoby wyszczególnione w dalszej części protokołu. 
 
Posiedzeniu przewodniczyła: - Hanna Zdanowska Prezydent Miasta. 
 
 
Porządek dzienny posiedzenia:  
 

1. Projekty uchwał  Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach:  

1/  zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmian w miejscowym 
planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi; 

 
2/  przyjęcia  „Programu  ochrony  środowiska  dla  miasta  Łodzi na lata 2011-2014                

z perspektywą na lata 2015-2018”; 
 

3/    nadania  imienia Szkole Podstawowej nr 175 w Łodzi przy ul. Pomorskiej 27; 
 

4/   wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu 
II edycja”; 

 
     5/    wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Więcej umiem więcej mogę”; 
 
     6/    wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Matura – pierwszy krok do kariery”; 
 
     7/   zmieniająca uchwałę  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Miasto Łódź oraz granic ich obwodów; 
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     8/  podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych w roku 2011 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej                 
i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi; 

 
     9/  wyrażenia  zgody na sprzedaż w drodze  przetargu nieruchomości niezabudowanej 

położonej w Łodzi przy ul. Świtezianki 10. 
 
 
2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach:  
 
    1/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, 

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi 
przy ulicy Młynek 5 oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
     2/   upoważnienia dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto 

Łódź do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Miasta Łodzi związanych 
z wnioskowaniem, zawieraniem umów o dofinansowanie oraz realizacją                     
i rozliczaniem projektów z zakresu spraw należących do zadań statutowych szkoły lub 
placówki; 

 
     3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika 

wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Lodowej 105 oraz ogłoszenia 
jej wykazu; 

 
     4/   przeznaczenia  do  oddania w dzierżawę,  w  drodze bezprzetargowej, nieruchomości 

położonych w Łodzi przy ulicach: Czerwcowej 37, Nad Nerem 4, Saperów 7, Poselskiej 
bez numeru i Zbocze 1-35 na okres do trzech lat oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
    5/ przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste, na rzecz dotychczasowego 

posiadacza, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy                 
ul. Tczewskiej 2, stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
     6/  przeznaczenia  do  sprzedaży lokali  mieszkalnych  i użytkowych,  usytuowanych             

w budynkach położonych w Łodzi, przy ulicach: Generała Józefa Bema 14, 
Sprawiedliwej 15, Stefana Żeromskiego 99, Wygodnej 13/15, Podgórze 10B,       
Pieniny 27,  Zbocze 18/22 i Wodnej 38, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz        
z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
      7/ nieskorzystania  z  prawa  pierwokupu  w stosunku do nieruchomości położonej              

w Łodzi przy ulicy Longinusa Podbipięty/Onufrego Zagłoby bez numeru; 
 
      8/ nabycia na własność Miasta Łodzi nieruchomości położonej w Łodzi przy                     

ul. Tranzytowej 3, stanowiącej własność osób fizycznych; 
 
     9/  powołania  Zespołu  Zadaniowego  ds. opracowania  polityki Miasta Łodzi w zakresie 

ustanawiania służebności przesyłu na nieruchomościach publicznych znajdujących się 
poza pasami drogi; 

 
     10/  zmian budżetu oraz zmian w budżecie  miasta Łodzi na 2011 rok; 
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      11/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok. 
 
 

3.  Sprawy Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji: 
 

       1/ Informacja dotycząca pozyskania terenów położonych w sąsiedztwie Pomnika Pamięci 
– Stacji Radegast, działka nr 1/3 i 1/4 w obrębie B-51 przy Al. Pamięci Ofiar 
Litzmannstadt Getto 5; 

 
       2/ Informacja  dotycząca  aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 

gruntu Skarbu Państwa, położonego w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178, 
którego użytkownikiem wieczystym jest Spółka „Przyguccy Inter-Car” Sp. z o.o. ; 

 
      3/ Informacja  w  sprawie  możliwości  ustanowienia służebności  gruntowej  na 

nieruchomościach położonych w Łodzi przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 94            
i ul. Wydawniczej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 5/9, 
18/14, 18/19, 22/57, 34/29, w obrębie W-23; 

 
       4/ Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce 

gminnej oznaczonej nr 134/3, w obrębie B-31, położonej w Łodzi przy ul. Helskiej 26, 
na rzecz nieruchomości będącej w wieczystym użytkowaniu Wspólnoty Mieszkaniowej 
przy ul. Limanowskiego 199, oznaczonej jako działka nr 133/2, w obrębie B-31; 

 
      5/  Informacja   uzupełniająca  do wniosku w sprawie  ustanowienia  służebności przejścia     

i przejazdu zapewniającej obsługę komunikacyjną nieruchomości położonych przy                   
ul. Lodowej 83 oraz Gen. Jarosława Dąbrowskiego 208/210. 

 
 

4. Sprawozdanie z czynności doradczych Nr 2/2011 w temacie: „Sprawdzenie 
postępowania w zakresie udostępnienia firmie Skanska S.A., budynku mieszkalnego 
przy ul. Rudzkiej 94, w związku z realizowaną rozbudową ulicy Rudzkiej”. 

 
5. Informacja dotycząca rozdysponowania środków na organizację imprez kulturalnych 

w ramach promocji miasta. 
 

6. Informacja dotycząca wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej lodowiska 
zlokalizowanego na terenie pływalni Wodny Raj w Łodzi. 

 
7. Sprawy różne: 
 

 
Ad. 1. Projekty uchwał  Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili: 
 
- z-ca dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Włodzimierz Kralkowski w sprawie 

uchwały:  
 

          1/  zmieniającej  uchwałę o  przystąpieniu  do  sporządzenia projektu zmian w miejscowym 
planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi; 

 
 - z-ca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Michał Baryła w sprawie:  
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   2/ przyjęcia  „Programu  ochrony  środowiska  dla  miasta  Łodzi na lata 2011-2014                

z perspektywą na lata 2015-2018”; 
 
 

   - z-ca dyrektora Wydziału Edukacji Dorota Szafran w sprawach:  
 

3/    nadania  imienia Szkole Podstawowej nr 175 w Łodzi przy ul. Pomorskiej 27; 
 

4/   wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu 
II edycja”; 

 
     5/    wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Więcej umiem więcej mogę”; 
 
     6/    wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Matura – pierwszy krok do kariery”; 
 
     7/   zmieniająca uchwałę  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Miasto Łódź oraz granic ich obwodów; 
 
 
- z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Jolanta Piotrowska w sprawie:  
 
     8/  podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych w roku 2011 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej                 
i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi; 

 
 
 - p.o. dyrektora Wydziału Gospodarowania Majątkiem Agnieszka Graszka w sprawie:  
 
     9/  wyrażenia  zgody na sprzedaż w drodze  przetargu nieruchomości niezabudowanej 

położonej w Łodzi przy ul. Świtezianki 10. 
 
 
 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej, przy czym odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt 2.8. 
Prezydent Miasta wyraziła pogląd, iż na terapię osób uzależnionych od alkoholu przeznacza się 
nadmierną ilość środków finansowych. W opinii Pani Prezydent środki te powinny  być 
przeznaczane na potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej              
i społecznej. Ponadto, odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.9. Pani Prezydent 
zobowiązała dyrektor Wydziału Gospodarowania Majątkiem do ustalenia czy Wydział 
Urbanistyki i Architektury wydał decyzję o warunkach zabudowy dla nieruchomości przy       
ul. Świtezianki (działka nr 268/12, obręb B-8). Prezydent Miasta stwierdziła, iż ze względu na 
protesty okolicznych mieszkańców należy wykluczyć możliwość dopuszczenia handlu wielko 
powierzchniowego na tym terenie. Powinien on być przeznaczony pod budownictwo 
wielorodzinne. Poprosiła o pisemną informację na ten temat.    
 

 
   Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-9 do protokołu.  
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  Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 

 
-   p.o. dyrektora Wydziału Gospodarowania Majątkiem Agnieszka Graszka w sprawie:  

 
     1/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, 

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi 
przy ulicy Młynek 5 oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
- z-ca dyrektora Wydziału Edukacji Dorota Szafran w sprawie:  
 
     2/   upoważnienia dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto 

Łódź do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Miasta Łodzi związanych 
z wnioskowaniem, zawieraniem umów o dofinansowanie oraz realizacją                      
i rozliczaniem projektów z zakresu spraw należących do zadań statutowych szkoły lub 
placówki; 

 
- p.o. z-cy dyrektora Wydziału Gospodarowania Majątkiem Marek Jóźwiak w sprawach:  

 
     3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika 

wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Lodowej 105 oraz ogłoszenia 
jej wykazu; 

 
     4/   przeznaczenia  do  oddania w dzierżawę,  w  drodze bezprzetargowej, nieruchomości 

położonych w Łodzi przy ulicach: Czerwcowej 37, Nad Nerem 4, Saperów 7, Poselskiej 
bez numeru i Zbocze 1-35 na okres do trzech lat oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
- z-ca dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Liliana Walentkiewicz-

Gustowska w sprawach:  
 
      5/ przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste, na rzecz dotychczasowego 

posiadacza, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy                 
ul. Tczewskiej 2, stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
      6/  przeznaczenia  do  sprzedaży  lokali   mieszkalnych  i użytkowych,  usytuowanych             

w budynkach położonych w Łodzi, przy ulicach: Generała Józefa Bema 14, 
Sprawiedliwej 15, Stefana Żeromskiego 99, Wygodnej 13/15, Podgórze 10B,       
Pieniny 27, Zbocze 18/22 i Wodnej 38, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz        
z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
- z-ca dyrektora  Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Izabela Dobrzańska-

Śmigielska w sprawach;  
 
      7/ nieskorzystania  z  prawa  pierwokupu  w stosunku do nieruchomości położonej              

w Łodzi przy ulicy Longinusa Podbipięty/Onufrego Zagłoby bez numeru; 
 
      8/ nabycia na własność Miasta Łodzi nieruchomości położonej w Łodzi przy                     

ul. Tranzytowej 3, stanowiącej własność osób fizycznych; 
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-  z-ca dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Joanna Bąk w sprawie:  
  
      9/  powołania  Zespołu  Zadaniowego  ds. opracowania  polityki Miasta Łodzi w zakresie 

ustanawiania służebności przesyłu na nieruchomościach publicznych znajdujących się 
poza pasami drogi; 

 
-  skarbnik miasta Krzysztof Mączkowski w sprawach:  
 
     10/  zmian budżetu oraz zmian w budżecie  miasta Łodzi na 2011 rok. 
 
     11/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok. 
 
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu z wyjątkiem projektów przedstawionych w ppkt. 
2.6. i 2.8.  
Odnośnie do projektu omówionego w ppkt. 2.6. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na sprzedaż 
lokali wyłącznie w budynku przy ul. Podgórze 10B, nie zaakceptowała natomiast zbycia    
lokali w pozostałych nieruchomościach wymienionych w projekcie zarządzenia. Poleciła 
jednocześnie Wydziałowi Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji skierować ofertę sprzedaży do 
mieszkańców tych budynków z informacją o możliwości uzyskania wyższej bonifikaty            
w przypadku wykupu danej nieruchomości w całości. Pani Prezydent zobowiązała Wydział do 
przedstawienia w pierwszej połowie kwietnia informacji dotyczącej ewentualnego 
zainteresowania ofertą. 

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.8. Prezydent Hanna Zdanowska nie wyraziła 
zgody na zakup działki przy ul. Tranzytowej 3, uznała, iż  jej nabycie będzie zasadne wówczas, 
gdy Zarząd Dróg i Transportu wystąpi o dostosowanie ulicy Tranzytowej do parametrów drogi 
gminnej również na innych odcinkach.  

Ponadto, w nawiązaniu do projektu omówionego w ppkt. 2.4. Prezydent Hanna Zdanowska 
zobowiązała Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji do przedstawienia informacji 
dotyczącej możliwości przejęcia, w drodze zasiedzenia, nieruchomości o nieuregulowanym 
stanie prawnym, pozostających we władaniu gminy.  

Jednocześnie odnośnie do projektu omówionego w ppkt. 10, w związku z koniecznością 
zabezpieczenia środków na bieżące oczyszczanie miasta oraz przesunięciem zobowiązań z roku 
2010 na rok 2011 Pani Prezydent, na wniosek Skarbnika Miasta, zleciła przeprowadzenie 
audytu w sprawie utrzymania czystości na drogach i terenach gminnych, w tym akcji związanej 
z odśnieżaniem miasta w 2010 roku.     
   
 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 10-20 do protokołu.  
 
 
Ad. 3. Sprawy Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji przedstawili: 
 
- z-ca dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Izabela Dobrzańska-
Śmigielska w sprawie:  



7 
 

       1/   Informacja dotycząca pozyskania terenów położonych w sąsiedztwie Pomnika Pamięci 
– Stacji Radegast, działka nr 1/3 i 1/4 w obrębie B-51 przy Al. Pamięci Ofiar 
Litzmannstadt Getto 5;  

 
- z-ca dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Liliana Walentkiewicz-

Gustowska w sprawie:  
 

       2/  Informacja  dotycząca  aktualizacji opłaty rocznej z  tytułu  użytkowania  wieczystego 
gruntu Skarbu Państwa, położonego w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178, 
którego użytkownikiem wieczystym jest Spółka „Przyguccy Inter-Car” Sp. z o.o. ; 

 
-  z-ca dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Joanna Bąk w sprawach:  
 
       3/ Informacja  w  sprawie  możliwości  ustanowienia służebności  gruntowej  na 

nieruchomościach położonych w Łodzi przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 94            
i ul. Wydawniczej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 5/9, 
18/14, 18/19, 22/57, 34/29, w obrębie W-23; 

 
       4/ Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce 

gminnej oznaczonej nr 134/3, w obrębie B-31, położonej w Łodzi przy ul. Helskiej 26, 
na rzecz nieruchomości będącej w wieczystym użytkowaniu Wspólnoty Mieszkaniowej 
przy ul. Limanowskiego 199, oznaczonej jako działka nr 133/2, w obrębie B-31; 

 
      5/  Informacja   uzupełniająca  do wniosku w sprawie  ustanowienia  służebności przejścia     

i przejazdu zapewniającej obsługę komunikacyjną nieruchomości położonych przy                   
ul. Lodowej 83 oraz Gen. Jarosława Dąbrowskiego 208/210. 

 

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informacje. 

Odnośnie do informacji przedstawionej w ppkt. 3.1. Pani Prezydent poleciła zorganizowanie 
spotkania z Panem Tomaszem Kaczmarczykiem prezesem Zarządu firmy TICO-3000 Sp. z o.o. 
w sprawie ewentualnego nabycia nieruchomości położonych przy Al. Pamięci Ofiar 
Litznmanstadt Getto 5. Do przeprowadzenia negocjacji w sprawie warunków pozyskania 
nieruchomości Prezydent Hanna Zdanowska upoważniła wiceprezydent Agnieszkę Nowak oraz 
wiceprezydenta Marka Cieślaka. Ponadto, na wniosek wiceprezydenta Marka Cieślaka Pani 
Prezydent poleciła zlecenie nowej wyceny określającej wartość nieruchomości. 

W nawiązaniu do informacji omówionej w ppkt. 3.2. Prezydent Hanna Zdanowska zobowiązała 
Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji do przedstawienia informacji nt. ilości wycen 
koniecznych do przeprowadzenia corocznej aktualizacji wartości nieruchomości Skarbu 
Państwa. Prezydent Miasta pozostawiła kwestię ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste do 
czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Okręgowy w Łodzi, zgodnie z sugestią Biura 
Prawnego.  

Odnośnie do informacji zaprezentowanej w ppkt. 3.3. Prezydent Zdanowska podzieliła opinię 
Wydziału i uznała, iż ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomościach położonych 
przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 94 i ul. Wydawniczej jest niezasadne ze względu na 
fakt, iż nieruchomości wnioskowane do obciążenia służebnością, stanowią drogi wewnętrzne.  
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W odniesieniu do informacji omówionej w ppkt. 3.4. Prezydent Miasta zobowiązała dyrektora 
Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji do przygotowania informacji dotyczącej ilości 
działek usytuowanych wzdłuż ul. Limanowskiego, niemających dostępu do drogi publicznej      
i ustalenia z Zarządem Dróg i Transportu czy istnieje możliwość poprowadzenia drogi w taki 
sposób, aby ten dostęp umożliwić. 

Odnośnie do informacji przedstawionej w ppkt. 3.5. Prezydent Hanna Zdanowska zobowiązała 
dyrektora Wydziału do ustalenia czy Dalkia Łódź S.A. wnosi do miasta opłaty za zajęcie pasa 
drogowego. Ponadto, poprosiła o zorganizowanie spotkania z Zarządem Dróg                     
i Transportu oraz Wydziałem Gospodarowania Majątkiem w sprawie ustalenia możliwości 
skomunikowania przedmiotowego terenu w celu  przeznaczenia go pod inwestycje 
wybudowania drogi  przy zastosowaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, (tzw. 
decyzja ZRID).  

 

Informacje stanowią załączniki nr 21-25 do protokołu.     

 
Ad.4. Sprawozdanie z czynności doradczych Nr 2/2011 w temacie: „Sprawdzenie 

postępowania w zakresie udostępnienia firmie Skanska S.A., budynku 
mieszkalnego przy ul. Rudzkiej 94, w związku z realizowaną rozbudową ulicy 
Rudzkiej” przedstawiła Sekretarz Miasta Barbara Mrozowska – Nieradko oraz 
p.o. kierownika Oddziału Audytu Wewnętrznego Marzena Kaszubska. 

 
 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła sprawozdanie. Popierając wniosek Sekretarza Miasta 
wyraziła zgodę na powołanie zespołu ds. egzekucji należności niepieniężnych pod 
przewodnictwem z-cy dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pana Michała 
Baryły. 
 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  

 
Ad.5. Informację dotyczącą  rozdysponowania środków  na organizację imprez 

kulturalnych w ramach promocji miasta przedstawili: Bartłomiej Wojdak  p.o. 
dyrektora Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą oraz Tomasz 
Głuszczak p.o. dyr. Wydziału Zamówień Publicznych. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska zobowiązała dyrektorów Wydziałów: Zamówień Publicznych        
i Kultury oraz Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą do przygotowania 
informacji nt. sposobu rozdysponowania środków na przewidziane  - w najbliższym czasie 
imprezy promujące miasto, w oparciu o odpowiednie uregulowania prawne.  
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Ad.6. Informację dotyczącą umowy zawartej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji      
w Łodzi z Robertem Barełkowskim – prowadzącym działalność pod nazwą 
ARMAGEDDON Biuro Projektowe w sprawie wykonania dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej lodowiska zlokalizowanego na terenie pływalni Wodny 
Raj w Łodzi przedstawili: Luiza Staszczak-Gąsiorek dyrektor Wydziału Sportu  oraz 
Krzysztof Malicki dyrektor Inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

 
 
 
Prezydent Hanna Zdanowska zobowiązała dyrektora Wydział Sportu do zorganizowania,             
w trybie pilnym, spotkania z przedstawicielem Biura Projektowego ARMAGEDDON, przy 
udziale przedstawicieli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Miejskiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, aby przy wsparciu 
prawników tych jednostek rozstrzygnąć ostatecznie kto i w jakim stopniu ponosi winę za 
niedotrzymanie terminu umowy i podjąć próbę rozwiązania kwestii kar umownych w drodze 
ugody w celu uniknięcia procesu sądowego.   
 
 
Informacja stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  
 
 
Ad.7.  Sprawy różne:  
 
Wiceprezydent Miasta Agnieszka Nowak poruszyła sprawę wdrożenia programu pn. „Zielone 
podwórka”. W związku z planowaną reorganizacją delegatur Urzędu Miasta Łodzi, które były 
wyznaczone do realizacji ww. programu, zaistniała konieczność przekazania tego zadania innej 
komórce organizacyjnej Urzędu.  
 
  
 
Wiceprezydent Agnieszka Nowak zobowiązała Wydział Gospodarowania Majątkiem, jako 
projektodawcę programu, do przedstawienia na najbliższym posiedzeniu Kolegium informacji 
zawierającej rekomendację przekazania kompetencji do jego realizacji odpowiedniemu 
wydziałowi.   
 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
 

        
 

       Posiedzeniu przewodniczyła: 
 
 

       Hanna ZDANOWSKA 
       Prezydent Miasta 


